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Myricetinin Peripubertal Dönemdeki Erkek Sıçanlarda Tiroid-
Gonadal Eksen Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 

Aslı Okan, Nurhayat Barlas
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara, 

aokan04@hacettepe.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, besin olarak tüketilen bitkisel gıdalarda ve antikarsinojenik, antioksidan, 
menopoz sonrası semptomları azalttığı gerekçesiyle alınan takviye besin maddelerinde yüksek 
konsantrasyonlarda bulunan fitoöstrojenlerden biri olan myricetinin endokrin bozucu etkisinin 
peripubertal erkek sıçanlarda tiroid gonadal eksen üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yağ-kontrol ile pozitif kontrol grubunun (17α-ethynyl 
estradiol) 0,7µg/kg/gün ve 7µg/kg/gün olmak üzere iki farklı dozundan oluşan üç kontrol grubu 
ve myricetinin 25mg/kg/gün ve 50mg/kg/gün olmak üzere iki uygulama grubu olacak şekilde 
toplam beş deney grubu oluşturulmuştur. Uygulanacak maddeler Wistar erkek sıçanlara (Rattus 
norvegicus) doğum sonrası 23.günden 53.güne kadar toplam bir ay süreyle oral gavaj yöntemi 
ile verilmiştir. Bu süre sonunda sıçanlar öldürülerek testis, epididimis ve tiroid dokularının 
histopatolojik incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca, bu sıçanlardan alınan serum örneklerinde TSH,T3 
ve T4 hormon analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Uygulama yapılan myricetin doz gruplarının vücut ağırlığında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Erkek sıçanlarda pubertal gelişimin dışsal bir işareti olan preputial ayrılmada bir 
etkiye rastlanmamıştır. Genellikle daha yüksek vücut ağırlığı olan hayvanlarda belirgin bir şekilde 
ayrılmanın meydana geldiği görülmüştür.. Besin alımında ve testis ve epididimis, gibi organ 
ağırlıklarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yapılan hormon analizlerinde T3, T4 ve TSH 
değerleri anlamlı derecede farklı bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan çalışmada myricetinin yüksek dozunun tiroid ekseninde özellikle troid hormonlarının 
seviyelerinde kontrollerle karşılaştırıldığında farklı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid–Gonadal Eksen, Myricetin, Sıçan

Teşekkür: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/4-4 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Edirne Noctuidae (Lepidoptera) 
Faunasının Aylık ve Mevsimsel Değişimi 

Gülhan Tarauş, Zühal Okyar
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne, zuhalo@trakya.edu.tr

Amaç: Edirne ilinde 2009-2010 yılları arasında, habitat özellikleri farklı 4 lokalitede (Güllapoğlu 
Yerleşkesi, Hıdırağa, Kestanelik Mevkii, Yıldırım-Kazanova) yürütülen çalışmada, Noctuidae 
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faunasını tesbit etmek, türlerin mevsimsel ve aylık değişimlerini incelemek, tür zenginliği ve 
bolluklarını belirlemek amacıyla ışık tuzakları kullanılarak örnekler toplanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali, ay hareketleri dikkate alınarak 12 ay boyunca, ayda 
en az 3 kez olmak üzere toplam 117 gece arazi çalışması yapılarak ışık tuzakları ile toplanmıştır. 
Daha önceki yıllarda toplanan materyal de değerlendirmeye alınmıştır.

Noctuidae familyasına ait örneklerin yakalanmasında 160 W’lık halojen ampul içeren Robinson tipi 
ışık tuzağı kullanılmıştır. Arazi dönüşü materyal özel germe tahtalarında gerilerek 70–80 0C’lik etüvde 
24–48 saat kurumaya bırakılmış ve daha sonra etiketlenerek müze materyali haline getirilmiştir.

Lepidopterlerde dış genital organlar sabit karakter göstermeleri nedeni ile taksonomik 
değerlendirmelerde genital organ yapıları esas alınmıştır. Bu nedenle erkek ve dişi dış genital 
organları çıkartılacak preparatları hazırlanmıştır.

Bulgular: Araştırma bölgesinde Noctuidae familyası ile yapılan çalışmada, 11 altfamilya (Noctuinae 
21, Heliothinae 3, Hadeninae 25, Cucullinae 19, Amphipyrinae 1, Acontiinae 2, Plusiinae 4, 
Catocalinae 11, Xyleninae 15, Acronictinae 2, Apameinae 6 tür)’ya ait 64 cins, 109 tür saptanmıştır.

Bu türlerden 24’ü (Agrotis vestigalis, Xestia rhomboidea, X. cohaesa, Rhyacia helvetinae, Lacanobia 
suasa, Egira conspicillaris, Enterpia laudeti, Panolis flammea, Orthosia schmidti, O. stabilis, 
Leucania palaestinae, Agrochola nitida, Xanthia iceritia, Ammoconia caecimacula, Allophyes 
oxycanthae, Brachionyda syriaca, Antitype chi, Minucia lunaris, Catocala neonympha, Hoplodrina 
blanda, Atethmia centrago, Parastichtis suspecta, Apamea remissa, Luerina dumerilii) Trakya 
Noctuidae faunası için yeni kayıttır. Edirne’den şimdiye kadar 31 Noctuidae kaydı bulunmaktadır. 
Bu araştırmayla 60 yeni tür kaydı verilerek Edirne Noctuidae tür sayısı 84’e ulaşmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan araştırmada kış mevsiminde Cucullinae, ilkbaharda Hadeninae, 
yaz mevsiminde Noctuinae ve Hadeninae, sonbahar mevsiminin ise Noctuinae tür zenginliği en 
fazla olan altfamilyalardır. Araştırma sonucunda Edirne Noctuidae faunasının aylık ve mevsimsel 
değişimleri tesbit edilmiş, Edirne Noctuidae faunasının tür zenginliği ve yoğunluğu belirlenmiş ve 
Trakya bölgesi Noctuidae faunasına katkıda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Noctuidae, Fauna, Mevsim, Ay

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBAP 2011/04 no’lu proje tarafından desteklenmiştir. 
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Sıçanlarda Kısa Dönem Egzersizin İskemi 
Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkileri

Hayriye Orallar, Oğulcan Özarslan, Şeymanur Yılmaz, Merve Toklucu,
Selçuk Yaşar, Salih Tunç Kaya, Ömer Bozdoğan

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bolu, 
orallarhayriye@hotmail.com

Amaç: İnsanlarda akut miyokart enfarktüsü sonucu oluşan ölümlerde, koroner damar tıkanmasını 
takiben oluşan aritmiler önemli rol oynamaktadır. Bu aritmiler ve ölüm oranı adrenerjik 
önkoşullama ile azalmaktadır. Egzersiz ile adrenerjik uyarılmanın miyokardiyal iskemi hasarına 


